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FOR ORD 

behofver  du  minst  af  alia ,   du  gamle  hare,  efter  mdnniskosdtt  att  se,  allt  for  tidigt 

tystnade  Jodde,  sd  som  du  i   mer  an  ett  decennium  sjungit  dig  in  i   alia  de  smd 

trofasta,  minnesgoda  nordiska  folkens  hjdrtan,  infor  en  publik,  som ,   samman- 
rdknadj  blir  storre  an  hvarje  annan  svensk  sdngares,  huru  mycket  grannare  an 

dina  ocksd  hans  toner  klungo ;   en  publik ,   som  dfven  var  mer  a   » beldten  och  tack - 
sam»  an  de  flestes. 

Men  da  du  fdtt  forfall  vid  introduktionen  af  dina  populdra  sangers  andra 

hdfte,  vill  jag,  som  landsman  och  van,  blott  i   ditt  stdlle  taga  din  lille  nyaste  pilt 

vid  handen  till  en  lyckonskan  da  han  nu  trader  ut  genom  fader nehemmets  »stdtta». 
En  lyckonskan  till  den  lille  och  en  erinran  till  de  manga,  han  skall  mota, 

sjunga  och  berdtta  for  pa  far  den  genom  bygder,  som  voro  hans  fader  sd  kdra! 

Var  tid  dr,  bland  mycket  annat,  dfven  surrogatens,  vrdngbildernas  och  —   for- 
falskningarnas,  ej  minst  pa  f olklif sskildr ingens  omrdde.  Jag  har  sjdlf  sokt  att 
vdnda  ndgra  smd  torfvor  pd  det  fdltet  och  med  bekymmer  f unnit,  huru  latt  man 

loper  fara  att  karrikera 9   for  att  vinna  skrattarnas  bifall,  eller  idealisera,  for 
att  inhosta  de  sentimentales. 

Jodde  i   Got  jar  yd  var  lyckligare:  han  fotograf evade  helt  enkelt,  och  hans 

ogas  »linser»  och  hans  svenska  hjdrtas  »pldtar»  sveko  honom  aldrig,  hvarken  vid 

»aftagandet»  i   humorns  »klara  dager»  eller  i   vemodets»  morkrum».  Hvad  han  gaf, 

var  alltig enom  dkta  och  sant9  fulltrogna  bilder  af  svenskt  f olklif,  svensk  all- 
moges  sdtt  att  tanka,  berdtta,  skdmta,  hoppas  och  dlska  dnnu  ndgot  senare  an 

vid  half  ten  af  det  sist  forftutna  drhundradet . 

Bet  dr  de  forbleknande  bilderna  af  ett  flyende  kulturskede,  som  fdstats  a 

dessa  blad  med  kdrlekens  sinne  och  trohetens  bga,  med  oppen  blick  for  bade  det 

karakteristiska ,   det  humoristiska  och  det  enkelt  fagra. 

Sd  dr  texten  pd  dessa  blad.  Hvad  melodierna  betraffar  har  jag  alltid  lifligt 

beklagat  att  znaturhinder »   formenat  mig  att  sentera  och  bedoma  dem,  som  de  for - 
tjdna;  men  i   det  fallet  torde  vdl  det  mdngtusenstdmmiga  jubelekot  frdn  Skansens 

kullar  och  ett  par  hundra  skandinaviska  och  finska  bygder,  i   forening  med  det 

varma  emottagandet  af  denna  samlings  forsta  hdfte,  vara  vittnesbord  nog. 

Sommaren  1900 ,   da  Skansen  stod  vdnast  och  tusenden  saknande  par  ogon 
sokte  »Joddes  stem. 

Sigurd. 





jl&JJu  Lillkyrka  socken,  du  har  en  ljuflig  trost, 
Du  r0gat  har  manga  sorgsna  sinnen. 

Darinne  bor  en  flicka,  hon  har  uti  sitt  brost 

Ja,  mycket  mer  an  Adam  har  i   minnet. 
Den  flickan  hon  ar  vacker,  hon  har  ett  hurtigt  sinn, 
Och  det  kan  val  handa,  att  hon  kan  blifva  min, 
Som  framtiden  sjalfver  far  utvisa. 

Men  gladjens  ej  darofver,  forr  an  I   det  fan  se, 
Ty  vi  ha  la  sa  litet  darom  talat. 
Och  fliekornas  karlek  den  ar  sa  fuller  af  svek, 

Fast  de  i   orden  a’  sa  sota  och  hala. 
De  liknas  vid  att  bygga  sig  pa  isen  upp  en  bur, 
Men  den  som  satter  trohet  till  dessa  falska  djur, 
Han  blifver  evinnerligt  bedragen. 

Forsamlingens  ungdom  den  ar  sa  rask  och  snail, 
Ja,  den  bor  visst  hvar  man  har  nu  vardera 
For  anstandig  lefnad.  Ja,  hvarje  sondagskvall 
Det  roar  mig  att  fa  med  dem  spatsera. 
Nar  annorstads  de  roar  sej,  bedrifves  elakhet 
Med  fylleri  och  slagsmal  och  annan  otekhet. 
Det  nastan  utaf  ungdomen  utofvas. 

« 

Ja,  rattnu  ar  ni  gifta,  ni  alia  Smalandsbarn, 
Men  hvad  kan  man  vid  denna  saken  gora. 

Fast  manniskornas  falskhet  ar  varr’  an  den  le’es  garn, 
Men  hvad  kan  det  mitt  lilla  hjarta  rora. 
De  paras  med  hvarandra  har,  hvad  kan  man  hjalpa  det, 
For  den,  som  inte  skyndar  sig,  ja  han  far  ingen  med. 
Ja,  jag  tror  sakert,  att  jag  blifver  utan. 

For  din  skull  har  jag  strafvat,  for  din  skull  har  jag  gatt, 
Darfor  sa  skall  jag  denna  visan  sjunga. 
Men  nu  ser  jag  det  gar  mig  som  folket  hafver  sp§,tt; 
Det  kommer  an  pa  mangen  falsker  tunga, 
Men  mest  pa  hennes  slaktingar,  de  kallas  rara  man, 
Men  dem  vill  jag  likna  vid  staden  Jeresalem, 
Som  fuller  ar  af  etter  och  sma  ormar. 

Nu  slutar  jag  alt  sjunqa,  det  jag  ej  kunnat  tro. 
For  dig  sa  har  jag  lifvet  kunnat  vaga. 
Att  falskheten  hos  dig  har  bott  och  varit  sa  stor, 
Den  saken  torde  handa  du  far  angra. 
Du  legat  har  i   h   jar  tat  mitt  och  bundit  det  sa  hardt. 
Att  vanner  tva  skulle  skiljas  at,  det  ar  nu  alltfor  svart. 
Adjo  med  dig!  Jag  sjunger  glada  sanger. 
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Def  i?ar  ert  sondagsmorgort  jag  tyddcU  uppd  mej. 
Nagot  fort. 
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^gyet  var  en  sondagsmorgon  jag  kladde 
uppa  mej, 

Och  sa  gick  jag  till  kyrkan  for  att  fa 
traffa  dej; 

For  hej  och  hopp  och  fallerallera, 

For  hopp  och  hej  och  fallerallera, 

Och  sa  gick  jag  till  kyrkan  for  att  fa 
traffa  dej. 

Men  nar  jag  kom  till  kyrkan,  sa  var  du 
inte  dar, 

Strax  foil  det  mej  i   sinnet,  du  har  en 
annan  kar; 

Och  sjalen,  som  du  gaf  mej,  med  roda 
rosor  ikring, 

Den  kan  du  fa  tillbaka,  det  gor  mej 
ingenting ; 

Psalmboka,  som  du  gaf  mej,  med  rod 
gullering  i, 

Den  kan  du  ta  tebaka,  jag  lir’na  inte  si ; 

Och  ringen,  som  du  gaf  mej,  med  namnet  mitt  och  ditt, 

Den  kan  du  f§.  tebaka,  sa  a   vi  kvitt  om  kvitt; 

Och  grisen,  som  du  gaf  mej,  som  var  sa  tjocker  och  fet, 

Den  kan  du  ta  tebaka;  inte  sorjer  ja’  for  det; 

Kalfskinnet,  som  du  gaf  mej,  det  mest  forargar  mej, 

Det  har  jag  sonderrifvit  och  kastat  efter  dej. 
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JJ}|  ongdomens  blomma  ja’  satte  sa  huldt Min  tro  te’  en  gosse  sa  skon, 

Men  han  uta  falskhet  i   hjartat  va’  full. 

Af  Gud  far  han  en  gang  si’  Ion. 

Ve’  tjugo  ars  alder  forskoten  ja’  blef 

A   vannen,  ja’  halide  sa  kar, 

Ja’  tankte  da  genast  att  skrifva  ett  bref, 

Men  tararna  hindra’  mig  jamt. 

Du  aldrig  mig  alskat,  fast  du  har  sa  sagt. 

Du  talte  blott  falskhet  till  mig. 

E’  borda  sa  tong  pa  mett  hjarta  du  lagt, 

Men  garna  ja’  bar  den  for  dig. 

Nu  finnes  ej  mera  pa  jorden  en  van, 

Som  har  nu  kan  skanka  mig  trost. 

Da  du  hade  mod  te’  att  glomma  bort  mig, 
Da  brast  uta  angest  mett  brost. 

En  brennande  karlek,  som  tandes  hos  mig, 

Som  annu  i   hjartat  fens  kvar, 

Men  fastan  ja’  a’  forskoten  a   dig, 

En  van  uti  himlen  ja’  har. 

Nu  slutar  ja’  skrifva,  ja’  kan  icke  mer, 

Ty  kanske  ja’  gor  dig  besvar. 
Pa  resan  nu  mojligen  stadder  du  ar 

Te  vannen,  du  halier  sa  kar. 

Ja’  sjalf  uta  hjartat  har  sagt  dessa  ord, 
Som  har  uppa  papperet  star. 

Du  har  varit  mi’  locka,  du  har  varit  min  skatt. 

Ja’  aldrig  dig  bortglomma  kan. 
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S’  visa  vill  jag  sjonga 
Ej  for  langsamt 
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visa  vill  jag  sjonga, 

Den  handlar  om  min  lella  van, 

Han  ar  fran  mig  bortfaren, 

Han  kommer  snart  igen, 

Ja  bort-,  ja  bort-,  ja  borta  ar  min  lella  van, 
Han  ar  sk  rod  om  kinderna, 
Han  ar  min  lella  van. 

Hur  roli’t  ar  det  icke 

Att  ta’  sin  lella  van  i   famn, 
Och  se  sig  vidt  omfaren 
Uti  ett  annat  land. 

Ja  foj-,  ja  foj-,  ja  fojlarna  i   skogarna, 
De  sjongo  om  trolofvelse 

En  harli’  frojdesang. 

Men  mamma  hon  ar  lessen, 

For  ja’  te’  lella  vannen  gar, 

Men  ho’  har  gjort  de’  samma 
I   sina  onga  ar. 

Ja,  lika  gla’  s k   gangar  ja’  te’  vannen  min, 
Nar  aftonsola  sanker  sig 
Pa  himmelen  den  bla. 

A   far  min,  han  a’  vreder, 
For  ja’  sa’  gefta  mej  i   ar, 

Men  drojer  ja’  te’  vara 
En  annan  van  ja’  far. 

Ja’  droj-,  ja?  droj*,  ja’  droja  kan  annu  nara  ar, 
For  ja’  a’  bara  nitton  &r, 

De’  fyller  ja’  i   var. 

A   loster  er  te’  veta, 
Hvem  denna  visa  dektat  har, 

Sa  a’  de’  en  sjofarande, 

Som  ifran  Sm&lan’  var. 

Ja  Sma-,  ja  Sma-,  ja  Smalan’,  dar  mamsellerna 
Spaserande  p&  kvallarna, 

Spaserande  pa  bal. 
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Nagot  fort. 
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kladde  en  brud  i   brollopsskrud 

—   I   kvaden  val,  om  I   kunnen  — 

Da  halsade  brudgummen  hem  till  sin 

brud: 
. » 

»Jag  vill  inte  vara  brudgumme. » 

Och  nar  som  de  kommo  till  kyrkogard, 

Tva  honom  ledde,  den  tredje  dref  pa, 

For  han  ej  vill  vara  brudgumme. 

Och  nar  som  de  kommo  pa  kyrkohall, 

Det  hordes  sa  grannt,  hur  den  stackar’n 
han  gnall : 

»Jag  vill  inte  vara  brudgumme. » 

Och  nar  som  de  kommo  i   kyrkodorr, 

Sa  skrek  han  langt  varre  an  han  gjorde 
forr : 

»Jag  vill  inte  vara  brudgumme. » 

Och  nar  som  de  kommo  i   kyrkan  fram, 

Sa  ynkade  honom  bad’  kvinna  och  man, 
For  han  skulle  vara  brudgumme. 

Men  fram  kom  prasten  med  boken  i   hand. 

»Nu  ar  hon  din  hustru  och  du  hennes  man, 

Nu  slipper  du  vara  brudgumme. » 

Och  brudgummen  tog  sin  brud  i   famn. 

»Na,  Gud  vare  lof,  nu  ar  jag  din  man, 

Nu  slipper  jag  vara  brudgumme. » 



14 

”3ag  gicl^  mej  uf  en  sommarctag.” 
Temligen  fort 



^ag  gick  mej  ut  en  sommardag, 
I   grona  lunden  motte  jag 

En  flicka,  som  var  mycket  skon, 
Hennes  make  finns  ej  har. 

Tradidilallalala,  tradidilallalala,  tradidilallalala,  tradidila. 

Vi  satte  oss  i   lunden  ner, 

Vi  sprakade  om  karleken. 
Och  vill  du  bli  min  lilla  van, 

Sa  blir  jag  din  igen. 

Forlofningsringen  jag  dig  ger, 

Lat  se  du  standigt  pa  den  ser. 

Forglom  mig  ej,  min  lilla  van, 

Jag  skall  aldrig  glomma  dej. 

Om  atta  da’r  kan  du  ge  mig  svar, 
Se’n  du  fragat  har  din  mor  och  far. 
Ty  ar  det  sakert  viljan  din, 

Tror  jag  sakert  du  blir  min. 

Nar  Stta  da’r  forgangna  var, 

Hade  flickan  fatt  en  annan  kar’. 
Hon  skrifver  da  ett  afskedsbref. 

Jag  bleknade  darved. 

Min  sorg  var  stor,  det  kan  ni  tro. 

Jag  hvarken  dag  eller  natt  fick  ro. 

Jag  gick  min  vag,  fast  den  var  tr&ng, 

Jag  gick  den  dagen  lang. 

Ajoss  min  far,  ajoss  min  mor, 

Ajoss  min  syster,  ajoss  min  lille  bror. 

Jag  reser  bort  till  frammande  land, 
Kommer  aldrig  mer  igen. 
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Jossehars  bevaringa  i   krigarens  gestalt. 

For  se  mod  da  finns  i   brostet  a   hjarte  ofverallt. 

Den  andre  uti  juni  masehera’  vi  asta’ 

Te  Trossnashea  sa  lusteli’  a   gla’. 

A   sablarna  di  blankte  under  himmalen  den  bla, 

Gevadersbaljonetterna  di  gjorde  likasa; 

Ja,  hurra  for  di  pojkar,  som  pa  Trossnashea  ga, 

Axeschisen  di  snart  sej  lara  fa. 

A   konung  Carl  den  tolfte  i   sitt  attande  ar 

Kurndera  svenska  haren  uti  Taffland,  dar  han  lag, 

Dar  atta  stoeken  svenskar  slog  atti  tusen  man, 

A   ryske  kejsarn  va’  ma’  te  stor  skam. 

A   mins  ni  Gustaf  Vasa,  a   tank  en  tocken  kar, 

Han  lar  ha  var’t  den  varste,  som  ha’  slogs  i   naga  har. 

Nar  fienden  feck  sekte  pa’n,  i   hennas  hjarte  klack, 

Men  han  fyllte’na  ma  kuler,  s’att  ho  sprack. 

A   tank  pa  Gustaf  Adolf,  a   kom  ihag  hans  ol; 

Trehundrasjuttiatte  den  psalmen  sjalf  han  gjort: 

Forfaras  ej  I   pojkar,  fast  fienden  ar  stor, 

Vi  ska  slass  emot  lag  och  rellejon. 

Ja,  hurra  nu  I   pojkar  for  kafftin  Nackuler, 

For  medt  i   varsta  striden,  dit  skall  han  fora  er, 

Att  slass  for  Jossharsjantera,  di  ljuffeliga  sma, 
o 

A   for  frua  kaffetenska  ocksa. 
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ju  ar  de  var  forgangna,  se’n  vi  skadade  vart  land 
Och  den  vackraste  flicka,  som  jag  omnamna  kan. 

Dar  stodo  harliga  fjallar  under  himmelen  den  bla. 

Och  det  gronskar  i   vart  fadernesland. 

Vi  seglade  en  afton  for  en  forliger  vind, 

Se’n  kom  dar  ett  skepp  for  en  stark  bide  vind. 
Akter  pa  halfdacket  stod  en  flicka,  som  var  skon, 

Hon  var  skon,  ja,  hon  var  dajelig  och  skon. 

Jag  sk&dade  den  flickan  med  fortjusande  behag, 

Mina  ogon  forandrades  hvarendaste  en  dag. 

Jag  kan  ej  henne  glomma,  om  det  kostar  sa  mitt  lif, 

For  hon  ar  skon,  ja  hon  ar  dajelig  och  skon. 

Sa  kastade  jag  mig  ibland  boljorna  de  bla, 

For  att  jag  ombord  uppa  skeppet  komma  ma; 

Sa  lyckades  det  mig  uti  fallrepstrappan  fa, 

Att  ombord  uppa  skeppet  komma  mk. 

Sa  halsade  hon  mig:  »hvarifran  kommer  du, 

Du,  som  kommer  ifran  boljorna  och  upptages  nu?» 

»Jag  foil  val  ifran  bramran,  nar  seglen  gjordes  fast, 

Och  jag  foil  ibland  boljorna  med  hast.» 

Sa  seglade  vi  se’n  uti  manaderna  ni’, 
Forran  vi  te  slut  vart  fosterland  fick  si. 

Jag  gick  till  flickans  fader  och  bad  mig  att  fa  lof 

Att  fa  ega  hans  dotter  till  gemal. 

Andteligen  svara’  han  mig  dessa  ljufva  ord: 
»Ar  du  en  redlig  sjoman,  visst  ar  du  henne  vard 

Och  Gud  han  ma  valsigna  er  i   alia  edra  da’r, 
Och  ert  brollop  skall  firas  med  stor  frojd.» 





n   visa  vill  jag  sjonga,  som  jag  sjalf  dektat  har. 

Den  handlar  om  en  batsman,  som  var  en  kronans 

A   mor  bans  hette  Gertri,  a   far  bans  ban  var  do’, 

A,  sjalf  han  kalltes  Blomberg  allt  te’  sin  bleka  do’. 

En  jnldagsmarn  geek  Blomberg  te’  kyrkan  nti  byn, 
P&  himlen  blankte  manen  ocb  stjarnorna  i   skyn. 

Han  var  sa  grufligt  ensam,  men  tankte  inte  pa, 

Att  da  va  midt  i   natta,  a   kloeka  bo’  va’  tva. 

Men  nar  han  kom  te’  kyrkan,  sa  var  dar  moe  ljus. 
Men  inga  klockor  ringde  tesamman  te  Guds  hns. 

A   ban  ate’  itiom  dorren  a   to’  sin  mossa  a’, 

Pa  predikstoln  sto’  prasten,  en  gryfligt  svarter  eD, 

A   ansiktet  da’  blankte  da  ma’  ett  fasligt  sken. d   -   f   •   . 

P&  bonom  sa*  nu  Blomberg,  a.  herre  josses  mig, 

Han  skrek  sa  att  da’  skongade  i   kyrkans  hela  vagg. 

For  prasten  var  ett  spoke,  s&  stort  som  sjalfva  skam, 

A   kaftarne  di  giek  pa’an  som  vinga  pa  en  kvarn, 
A   fijena  di  rullade  sd  vildt  i   skallen  kring, 

Men  fast  ban  skrek  ocb  sparkade,  da’  hordes  ingenting. 

Ma’  do’n  i   h jar  tat  Blomberg  nn  pd  sin  granne  sa’, 
Da  borjfce  hufvudharen  att  oppa  anna  sta. 

Dar  satt  hans  do’a  pappa  a   sjongde  nti  bok, *   .   / 

Men  da’  va’  bara  benen  forutan  kott  a   bio’. 

»Gn’  hjalp  mej,  staekars  basman»,  nn  Johan  Blomberg  skrek, 

»Nu  bar  da’  val  at  skogen  for  mej,  mitt  arma  krak!» 

A   hu,  da  pekade  prasten  ma’  sin  benrangelsarm 
Pa  batsman  Johan  Blomberg,  allt  i   de  dodas  land. 

A   spoken  a   de  ste’  opp  fran  sina  stolar  da 
A   kramade  Johan  Blomberg  allt  bade  gul  ocb  bl&. 

Se’n  smorde  de  i   sej  kottet,  for  da’  a’  gastamat, 

A   boll  se’n  oppa  bonom  ett  grnfveli’t  kalas. 

Om  mar’on  nar  da’  ringde,  da  barkade  de  nt, 

Men  pit  den  staekars  Blomberg  da’  hade  de  allt  gjort  slnt. 
Kyrkvaktarn  hittade  benen,  men  allri  mer  ett  fnask, 

>Da’  andra  den  onde  tagit » ,   sa  sade  prosten  Ask. 

A   bor  ni  man’skor  alia  nppa  var  grona  jord, 

O   lyssna  te’  min  stamma,  ge  akt  uppa  min’  ord, 

Ga  allri  te’  jnlottan,  nar  kloekan  ho’  a’  tva. 
Da  kan  den  le’e  ta  er,  som  Johan  Blomberg  tog. 





Smaland  dar  a’  da’  sagutt,  gutt,  gutt, 
A   allt  kan  en  fa  si g   en  plutt,  plutt,  plutt, 

A   inget  annat  lann 

En  oppvisa  kan, 

Dar  en  har  da  sa  ljufligt  och  gutt,  gutt, 

gutt. 
A   si  bonner  da’  ha  de  sa  rika  som  fa. 

A   pengar  de  fa  for  potater  k   sa’. 
A   kalfvar  a   kor, 

A   ankor  och  sor, 

A   da’  gor  i   pluntan  sa  gutt,  gutt,  gutt. 

A   prasten  han  a’  d§.  sa  stinner  si  s k, 
A   lansman  sa  tjock,  sa  han  inte  kan  ga, 

A   kloekarefar 

A   alltid  s   k   gla’r, 

A   sjonger,  sfi,  da’  gor  sa  gutt,  gutt,  gutt. 

Kalasa  da’  kan  de  som  herrskapsfolk, 

A   ata  sa  kftften  k’  fuller  a   mjolk. 
A   pankakamos, 

A   lutfisk  a   sas, 

A   da’  gor  i   magen  sa  gutt,  gutt,  gutt. 

A   super  da/  gor  de  hvarendaste  da’, 

Ba’  gubben  a   gumman  kan  snapsarne  ta’, 
A   blir  en  da  full, 

S k   bar  da’  omkull, 
A   da  gor  i   hjartat  sa  gutt,  gutt,  gutt. 

A   flickor  da’  ha  de  sa.  ro’a  som  bar 

Med  kili’a  armar  k   smSnatta  far, 
A   sota  som  sylt, 

En  tar  dom  om  truten , 

A   da’  gor  i   hjartat  sS  gutt,  gutt,  gutt. 

Men  pussa  dom  da  gar  da  allri  dar  an, 
'   •   .   '   •   +   . .   •   . 

For  da  sputta  k   sparka  de  varre  an  skam, 

For  Petter  Lars  Par 

Fick  nog  kannas  va’r, 

Men  tyckte  iinda  det  %’  gutt,  gutt,  gutt. 

For  si  Lotta  hon  spottade  midt  i   hans  trut, 

A   ba’an  att  veta  en  syndi’er  hut. 
Men  hur  da  allt  gick, 

Sa  Lotta  han  fick; 

Da  tyckte  allt  Par,  da’  va’  gutt,  gutt,  gutt. 





u   blanande  himmel  och  du  brusande  flod, 

0,  ja  flod, 
Det  kostar  for  en  yngling  att  lefva  pa  var  jord. 

Fallilallala,  fallilallalej,  fallilalla  lalla  la, 

Det  kostar  for  en  yngling  att  lefva  pa  var  jord. 

Ja,  stackars  den  sjofarande,  som  ar  p&  boljorna  bla, 

Han  bar  alltid  vata  klader  och  maste  redo  sta. 

Och  da  han  ofta  tanker,  om  vannen  vore  har, 

Hon  skulle  mej  uppvarma  och  torka  mina  kla’r. 

Ja,  roligt  ar  om  sommaren,  nar  flickorna  sta  sig  bra. 

Det  var  i   svenska  Pommaren  en  flicka,  som  var  rar. 

Hennes  ogon  var  diamanter,  som  guld  de  glimma  ma, 

Vore  jag  med  den  flickan  bekanter,  stor  frojd  jag  hade  da. 

Riksdalern  vill  jag  vaga,  ja,  om  det  vore  tva. 

Tag  den  och  gack  till  kallaren,  forglom  ej  drick  min  skal 

Den  skalen  vill  jag  dricka  och  tanka  uppa  dig. 

Hade  jag  en  sMan  flicka,  jag  tror  jag  gifte  mig. 

Och  viljen  I   nu  veta,  hvem  visan  diktat  har, 

Sa  ar  det  en  stackars  skraddare,  jag  tror  han  hette  Spar. 

Om  nagon  sj unger  visan  och  nagot  lagger  till, 

Han  pliktar  femton  daler  och  mister  vannen  sin. 

Om  nagon  sjunger  visan  och  intet  logger  till, 

Han  har  sina  fern  riksdaler  och  friar,  nar  han  vill. 

Ja  nu  ar  visan  aller,  ja  nu  ar  visan  slut, 

Nu  lagga  vi  tillhopa,  ge  sangaren  en  sup. 
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a   pappere7  ja7  skrifver  en  s&ng  for  Vestmanlands  krigshar, 
A   viljen  I   den  hora,  sa  lyder  den  sa  bar. 

Nar  krigarn  ordern  far,  sa  maste  han  genast  ga 

Frkn  maka,  barn  och  vanner,  fastan  det  kanns  sa  svart. 

Ett  tusen  atta  hundra  och  sextio  skrefs  det  dartill 

Uti  den  fjarde  maan  och  han  heter  April, 

Befalen  ordern  gaf,  a   vi  gick  strax  astad 

Te  hurtigt  parodera  pa  kongens  kroningsdag. 

°   o   • 

A   nar  nu  allt  va7  sluta’  och  kroningshogtidligheterna  va’  slut, 
Sa  fingo  vi  maskera  Hornsgatan  anda  ut 

Till  Langholms  fastning  stor,  dar  manga  fangar  bor, 

Vi  dem  ock  emottogo  med  friskt  och  hurtigt  mod. 

Nar  konung  Karl  den  torte  en  gang  mot  fienden  drog  ut, 

Sa  ga'  han  dom  pa  plyche,  s&  dom  feck  veta  hut, t 

Nar  han  en  g&ng  drog  ut, 

A   detta  ska7  dom  minnas,  tills  jorla  tager  slut. 

Om  konung  Karl  den  femtonde  till  strid  en  g&ng  oss  kalla  vill, 

Stig  opp  i   Vestmanlands  gossar,  som  honom  horer  te, 

Vi  ga  mot  fiendens  har,  a   basa  honom  flar, 

Sa  att  en  allri’  vagar  te  Svar’i  titta  mar. 

Om  nagon  nu  vill  veta,  akken  denna  visan  diktat  har, 

Sa  a’  da7  en  soldat,  som  jusst  inte  sa  liissin  va7, 

Han  visan  diktat  har,  man  int7  satt  namne  kvar, 
Han  har  sitt  hem  i   Tarna,  dar  har  han  sitt  forsvar. 
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>>^MjT°ddag  du  svenska  flicka, 
Din  skal  vill  jag  dricka 

En  gang  eller  tva; 

Ty  se  jag  ar  nu  fardig, 

Ty  se  jag  ar  nu  fardig 
Att  hissa  mina  segel 
Och  resa  harifran. 

Raeker  du  mig  handen, 

Sa  gifver  jag  dig  ringen, 
Och  sa  forlofva  vi  oss; 

Ty  forlofningstiden 
Den  ar  ju  snart  forliden. 

Jag  har  en  van  pa  boljan  bla, 

Han  sviker  aldrig  mi g.» 

»Har  du  en  van  pa  boljan  bla, 
Tank  aldrig  uppa  den; 
Han  kommer  ej  igen. 

For  sjomannens  tankar 
Sa  vidt  i   varlden  vankar 

Pa  boljan  bl&,  pa  boljan  bla, 

I   stader  och  pa  land.» 

»Din  karlek  ar  ej  brinnande, 
Din  karlek  fir  ej  brinnande, 

Det  ser  jag  uppa  dig. 

Ty  du  har  nog  haft  andra, 
Allt  medan  du  var  borta, 

Som  tagit  det  basta 

Af  karleken  fran  dig. » 

»God  afton,  min  flicka, 
Din  skal  vill  jag  dricka 

En  gang  eller  tva. 
For  har  har  varit  frammande, 

Som  ingen  varit  kannande. 
Han  hafver  bortrofvat 

Ditt  hjarta  ifran  mej. 

Jag  klader  dej  i   silke, 
I   silke  och  siden, 
I   siden  sa  fin. 

Och  de  guldringar  mina 
De  kunna  blifva  dina, 

Om  du  vill  blifva 

Allra  karestan  min.» 

»Tror  du,  att  jag  vill  hafva 
En  sadan  en  bedragare, 
En  sadan  en  som  du? 

Nej  hellre  vill  jag  salja 

Mitt  lif  till  tjufvar  och  skalmar 

Och  trampa  ner  mitt  hjarta 

Ibland  smasten  och  grus.» 
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»j^i  godafton  och  godkvall, Min  utvaldaste  van, 

Huru  lefver  varlden  med  dej? 

Har  du  nojen  och  m&r  bra, 

Som  jag  tror  val  att  du  har, 

Har  du  halsan,  visst  fagnar  det  mej. 

Har  du  silfver,  har  du  gull, 

Har  du  kistorna  full, 

Har  du  penningar  visst  rogar  det  mej.» 

»Nej,  jag  har  ett  fornojsamt  sinne, 
Det  ar  rikedomen  min, 

Det  ar  langt  battre  an  penningar  och  gull. 

Nar  jag  tanker  uppS,  dig, 
Rores  bloden  uti  mig, 

Lilia  vannen,  forglom  aldrig  mig. 

Ser  du  stjarnorna  de  sma 

Uppa  himmelen  den  b\k 

Falla  neder  till  jorden  som  stra. 

Forr  ska’  sjoar  och  strand 
Blifva  torra  som  sand, 

Forran  jag  tager  mig  nagon  ann’. 
Forr  ska’  mane  och  sol 
Falla  neder  till  jord, 

Forran  jag  andrar  om  dessa  ord.» 
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Ty  langt  i   fjarran  ar 

Den  som  jag  halier  kar, 

Men  jag,  hans  bleka  lilja,  pa  stranden  vantar  har. 

’Till  hosten  ar  jag  ater  hos  dig,  mitt  unga  vif,» 
Sa  sade  han  och  slot  mig  fortroligt  till  sitt  lif. 
Men  dagarna  de  ga, 

Och  boljorna  de  sla, 

Och  icke  kommer  vannen,  hur  jag  an  vanta  m&. 

Emelian  oss  ar  skog  och  sjo,  ja  afven  berg  och  dal, 

Emelian  oss  ar  frid  och  frojd,  ja  afven  sorg  och  kval. 

Ty  langt  i   fjarran  ar 

Den  som  jag  halier  kar, 

Men  jag,  hans  bleka  lilja,  pa  stranden  vantar  har. 

Jag  suckar  och  jag  klagar,  jag  taras  och  jag  ber, 
Och  spejande  som  falken  utofver  hafvet  ser. 
Men  dagarne  de  ga, 

Och  boljorna  de  sla, 

Och  icke  kommer  vannen  hur  jag  an  vanta  ma. 

Ack  om  jag  vingar  hade  som  f&geln  hogt  i   sky, 

I   denna  kvall  jag  skulle  till  andra  lander  fly, 
rp  i   o   i   •   ••  •• 

ly  langt  1   fjarran  ar 

Den  som  jag  halier  kar, 

Men  jag,  hans  bleka  lilja,  pa  stranden  vantar  har. 

Ja,  lange  har  jag  vantat,  nu  ar  min  enda  trost, 

Att  nar  ej  hjartat  mera  kan  klappa  i   mitt  brost, 
Och  inga  dagar  ga, 

Och  inga  boljor  sla, 

Sa  far  jag  raka  vannen  i   himmelen  den  bl&. 
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du  stolte  ungsjoman,  vill  du  lamna 
ditt  land, 

For  att  fara  omkring  jorden  pa  den  vilda 
ocean  ? 

Jag  ar  glad  och  fornojd,  och  jag  sjunger 
med  frojd, 

Och  mitt  hopp  star  till  Herran  uti  himme- 
lens  hojd. 

Ankaret  det  lattas  opp,  seglen  strackas 
opp  i   topp, 

Och  en  man  tar  rodret,  nar  de  andra 
klara  opp. 

Nu  med  hattarne  i   hand  sta  vi  glada 
alle  man, 

Och  ett  omt  farval  vi  bjuda  at  vart  kara 
fosterland. 

Allting  synes  vara  klart,  skeppet  borjar 

gora  fart, 

Vara  flickor  sta  pa  stranden,  se  oss  lang- 
samt  ila  bort; 

Och  en  rinnande  tar  uppa  deras  kinder 

gar, Och  med  klappande  hjarta  emot  bemmet 
de  ga. 

Dagen  lider  mot  slut,  natten  ser  forfarlig  ut, 

Da  det  stormar,  da  det  tjuter  i   hvarendaste  klut. 

Manen  redan  gatt  ner,  stjarnor  synas  ej  mer, 

Svara  skyar  och  byar  till  ofverflod  han  ger. 

Storm  och  brusande  haf  —   skeppet  lider  ej  daraf, 
Och  den  stolte  sjomannen  star  pa  bradden  af  sin  graf. 

Men  han  trostar  sig  darmed,  att  han  lider  ingen  nod, 

Fast  hans  ode  kunde  gora,  att  han  lag  i   haf  vet  dod. 

Nar  vi  rakas  i   hamn,  i   ett  frammande  land, 

Star  det  tusentals  med  flickor  med  en  vid  och  oppen  famn. 

»Var  valkommen  i   land,  o   du  glade  sjoman, 

Var  valkommen,  var  valkommen,  kom  och  slut  mig  i   din  famn!» 

Denna  tiden  ar  sa  kort,  snart  sa  skall  vi  segla  bort, 

Hemat  norden  vi  skynda  med  en  dajeliger  fart. 

Och  en  gynnelig  vind  skall  oss  snart  fora  hem 

Till  foraldrar  och  syskon  och  en  om  och  trogen  van. 
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Sunqjru  Kortsiclonia. 
Mattligt  fort. 



^j^ungfru  Konsidonia  i   Strangnase  stad, 
Hon  stoltserar  och  braverar  hvar- 

endaste  dag, 

Natta  steg  som 

Tuppafjaten  lang 

Villan  var  hon  stolter  allt  uti  sin  gang. 

Och  jungfrun  hon  gangar  sig  till  skrad- 
dareby : 

»Och  skraddare  vill  du  mej  en  nyer 
troja  sy  ? 

Skar’na  natt  ut 

Hvarendaste  klut, 

Kringom  halsen  ring  henne  duktigt  ut?» 

Han  klippte,  han  skar  den  hele  gilds  dag, 

Att  han  skulle  fa  den  trojan  i   godt  lag. 

Och  jungfrun  hon  gick, 

Och  ogon  hon  tick, 

Hon  krama’  sej  a   toekte  hon  hade  herr- 

gardsskick. 

Och  jungfrun  hon  infor  sin  fader  steg. 

Hennes  fader  henne  med  vreda  ogon  neg. 

Och  skinnreumia  small, 

Och  jungfrun  hon  gnall, 

Och  det  stamde  hop  som  en  naktergall. 
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lunden  grona  ga  flecker  skona 

Att  plocka  blommor  uti  de’  grona. 
De  skola  plocka  dem, 

De  skola  binda  dem, 

De  skola  kalla  dem  forgat  ej  mig. 

Singdu,  singdu,  fallerej, 

Singdu,  singdu,  fallerej, 

De  skola  kalla  dem  forgat  ej  mig. 

Pi,  hafvets  bolja  ja’  mig  befinner, 
Och  oskuldsblomman  uppi  kinden  brinner. 

A   himlens  stjarnor  de  skola  lysa, 
o 

A   fridens  englar  omfamna  mig. 

Singdu,  singdu,  fallerej, 

Singdu,  singdu,  fallerej, 

A   fridens  englar  omfamna  mig. 

A   nar  du  friar,  si  var  forsiktig, 

A   nar  du  skrifver,  si  var  uppriktig, 

A   nar  du  reser,  si  glbm  ej  bort  mig, 

Som  forr  har  varit  din  utvalda  van. 

Singdu,  singdu,  fallerej, 

Singdu,  singdu,  fallerej, 

Som  forr  har  varit  din  utvalda  van. 

Haf  tack  for  kossen  du  onga  tarna, 

Du  a’  si  onger  A   ja’  veil  si  gerna, 

Ja’  veil  si  gerna  med  dig  trolofvas, 

A   ja’  veil  vara  for  evigt  din. 
Singdu,  singdu,  fallerej, 

Singdu,  singdu,  fallerej, 

A   ja’  veil  vara  for  evigt  din. 

Hvar  ging  jag  skidar  din  ogon  klara, 

Si  blir  jag  fingslad  uti  din  snara, 
Men  fir  pi  jorden  jag  dig  ej  ega, 

Ej  plats  i   varlden  mer  fins  for  mig. 

Singdu,  singdu,  fallerej, 

Singdu,  singdu,  fallerej, 

Ej  plats  i   varlden  mer  fins  for  mig. 

I   lunden  grona  gi  gossar  skona 

Att  mota  fleckor  uti  de’  grona. 
De  skola  smeka,  de  skola  leka, 

De  skola  hvila  i   hvarandras  famn. 

Singdu,  singdu,  fallerej, 

Singdu,  singdu,  fallerej, 

De  skola  hvila  i   hvarandras  famn. 
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Mattligt  fort. 

Ro  -   sen  -dal  han  seg-lar  till  det  fram-man-de  lann, 
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osendal,  han  seglar  till  det  frammande lann, 

Da  beder  han  sin  flicka  vara  trogen  som 

ett  lamm 

Under  tiden. 

Nar  Rosendal  var  bortrest,  kom  dar  en  annan 
•   • 

van, 

Han  ville  med  jungfrun  trolofva  sig,  trolofva 

sig  igen 

Under  tiden. 

Jag  har  min  van  pa  boljorna,  han  kommer 
snart  igen 

o 

A   honom  har  jag  lofvat  att  bli  hans  trogna 
van 

Under  tiden. 

Har  du  din  van  pa  boljorna,  tank  aldrig  mer 

pa  den F or  han  har  varit  f   alsker  oeh  s   vikit  har  sin  van 

Under  tiden. 

A   skeppet  kasta’  ankare,  sjofolket  steg  i 

lann, 

A   fasteman  a   fastemor  de  tog  hvarann  i   f amn 

Under  tiden.  :   * 

Ja,  har  han  varit  falsker  och  svikit  har 

sin  van 

Nog  far  han  sin  beloning  af  Gud  i   Himmelen 

Under  tiden. 

Ja,  halsa  nu  min  broder  a   sa  min  fasteman 

Att  nu  sa  far  han  gifta  sej,  ta  bruden  hvar 
han  kan 

Under  tiden. 

De  lagade  hennes  brollop  i   dagarne  fern 

Men  inte  ville  bruden  med  sin  brudgum 

ga  i   sang 

Under  tiden. 

Haf  tack  mitt  hjartas  flicka  for  din  upp- riktighet, 

For  dig  sa  har  jag  seglat  sju  tusen  milars  vag 

Under  tiden. 

De  lagade  hennes  brollop  i   dagarne  tolf 

A   bruden  fick  de  taga  a   slapa’na  med  vald 
Under  tiden. 

A   flickan  hon  somnade  i   Rosendals  famn 

Sa  att  hon  inte  vaknade  forran  i   Engelann 

Under  tiden. 
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ossen  min  bor  i   Alunda  by 

Alo  —   Alunda,  Alundalej ! 

Ogon  har  han  bla  som  himlens  klara  sky, 

Alunda  —   lunda  Alo. 

Gar  med  sin  lia  latt  som  en  vind, 

Alo  —   Alunda,  Alundalej! 

Litet  brand  af  sol’n,  men  frisk  och  rod  om  kind, 
Alunda  —   lunda  Alo. 

Gar  han  i   dansen  —   sedig  och  blyg, 

Alo  —   Alunda,  Alundalej! 

Ser  han  pa  en  flicka,  sker  det  just  i   smyg, 

Alunda  —   lunda  Alo. 

Pingstdag  om  kvallen  kom  han  till  mig, 

Alo  —   Alunda,  Alundalej! 

Flicka  lilla  hor,  hvad  jag  vill  saga  dig, 

Alunda  —   lunda  Alo. 

Kom  sa  till  mig  om  midsommarkvall, 

Alo  —   Alunda,  Alundalej! 

Gick  med  mig  i   dansen  lattlig  och  snail, 

Alunda  —   lunda  Alo. 

»Flicka,  min  flicka,  alskar  du  mig? 

Ah  nej  —   Alunda,  Alundalej !» 

»Du  far  nog  en  annan,  tag  din  korg  och  tig, 

Alunda  —   lunda  Alo.» 

Flickor,  bara  tyst,  men  tillsta  jag  vill, 

Alo  —   Alunda,  Alundalej! 

Hur  det  var,  en  kyss  den  krangla’  han  sigtill, 
Alunda  —   lunda  Alo. 

» Flicka,  han  sade,  skall  jag  do  af  sorg? 

Ah  nej  —   Alunda,  Alundalej !» 

»Har  har  du  min  hand,  jag  tar  igen  min  korg,» 

Alunda  —   lunda  Alo. 
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Ringningen. 

/[a’  s’a  prata  om  en  hikstoria,  som  hande  me  i   min  ungdom.  —   Om  ho’  a   sann- 

far’i?  Jo,  ja’  sajer  som  karinga  sa’:  »svarja  pa’et  kan  ja’,  men  slo  va’  om’et, 

det  aktar  ja’  mej  for. 

Det  var  la  for  en  cirka  omkring  en  25  eller  30  ar  se’n,  me’n  ja ’   var  sa 

gromt  starker.  Jaja,  ja’  a’  nog  inte  s&  sloker  a   tas  med  an  i   denna  da’n,  s’a  ja’  sa’ 

Er.  For  i   roggatag  sa  lagger  ja’  da  hvarenda  kutte  i   sockna,  utom  namdamannen  i 

Broelt  forstas,  for  han  a’  ju  sa  gr5mt  tjocker, 
sa  honom  kan  en  inte  ih  tag  om.  Och  ar 

det  sa,  att  det  s’a  va’  fingerkrok,  sa  vill  ja’ 
se  den  i   syna,  som  kan  dra  opp  me. 

\ 

Jo,  si  det  var  pa  det  viset,  att  undan- 

tasgubben  i   Sonra  va’  do’er,  och  vi  skulle 

opp  a   ringa  for  honom,  som  ratt  och  krist- 

ligt  var.  Men  det  var  pa  senhosten  a   smarja 

hade  bekat  pa  klockaxlarne,  sa  phjkana  stod 

der  a   stona  a   fnos  a   rockte  a   dro,  men  det 

var  ljuj,  att  de  fick  storklocka  ur  flacken. 

Der  var  Pettera  Pera  Petter  a   Svenna  Svenna 
%   • 

Svente  a   Tusen-Johans  Kalle  a   kusin  min, 

Josop,  dofvebonicken  I   vet,  a   ett  par  te,  som 

ja*  nu  inte  mins  hocka  de  va’.  Och  de  streta 
a   drog,  men  klocka  rorde  se  inte  ett  kofarn. 

Da  steg  ja’  fram  a   sa’ :   undan  mer  er  svin- r 

fotter,  sa’  ja’.  Och  ja’  spotta  i   nafvarne  a 

rockte  te  allt  hvad  ja’  orkade,  a   inom  ett 

huj  sa  hade  ja’  klocka  oppe,  sa  hon  sto’ 

som  ett  tandt  ljus.  Och  hade  ja’  nu  bara 

fatt  va’  i   fre’,  sa  hade  nog  alltihop  g&tt  bra, 
men  sa  kom  kusin  min,  dofvebonicken,  det  elandiga  notet 

han,  bevars  — 

—   han  s’ulle  hjalpa  me 

och  hur  han  fumla,  det  vet  inte  ja’,  men  hur  det  an  bar  te,  sa  knola 

han  te  me  i   roggen  med  sin  tjocke  dumme  skalle,  sa  ja’  for  pa  kna.  Och  just  i   det- 

samma  sa  kommer  storklocka  a   danger  te  me  i   sjalfva  ekipaget,  skam  te  sa’anes,  a 

vystade  me  ut  igonom  torngluggen,  sa  ja’  visste  ingenting  om,  forran  ja’  svafvade 
alldeles  som  en  slaghok  dar  ute  i   lufta. 
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Om  ja’  inte  slog  ihjal  me?  Nej,  inte  den  gangen  atminstone,  men  den  som 

ja’  har  a   tacka  for  lifvet,  henne  glommer  ja’  da  all’ri,  om  ja’  an  s’ulle  bli  sa  gam- 
mel  som  sjalfve  Metusalem.  Jo,  si  det  var  pa  det  viset,  att  klockarns  lilla  hvitbro- 

ki’a  ko  giek  dar  pa  andra  si’a  ringmuren  a   mumsa  och  at,  det  beskedliga  kraket, 

just  som  ja’  kommer  nerdansan’es  fran  hemmelens  hojd.  Och  ja’  kom  sa  godt  som 

grensle  ofver  roggen  pa  koskrapa  a   det  med  en  fart,  sa  det  sa’  »skvack»  i   ba  me  a 

koa.  Hur  ondt  det  gjor’e  i   me,  det  kan  ja’  inte  tala  om;  ja’  tockte  rakt,  att  det 
A 

vag 

ja’  och  red  utan  att  veta  te  me  for  resten  som  en  koning  Dunrapart  eller  en  aen  Karl 

Johan.  Och  nar  vi  kom  te  prostens  potatislann,  sa  ble  ho’  alldeles  viller  a   kasta 

opp  med  bakvagnen,  sa  ja’  for  hufvudstupa  in  bland  potaterna.  Och  dar  forlorade 

ja’  vetet,  d.  v.  s.  sa  att  jag  svemlade. 

Och  ar  det  inte  markvardft,  att  ja’  inte  to’  den  minste  ska’e  uta  den  dar 

fiokta.  Jag  kande  me  forstas  doktit  oppskakader  a   va’  liksom  sdnnerbroten  i   hele 

kroppen  en  tid  bort&t.  Men  vet  I,  nu  efter&t  nar  ja’  tanker  pa/et,  sa  kan  ja’  inte 

aent  an  skratta,  for  me’n  ja’  la’  der  i   potatisakern  liksom  i   dodsens  kaftar,  sa  va’ 

ja’  om  me  anda,  a   det  far  en  smalanning  alltid  lof  te  &   va’  for  resten,  for  ja’  hade 

skrapat  te  me  en  hel  hop  potater,  a   nar  ja’  vaknade  te  lif  igen  a   tick  tebaka  sansem, 

sa  hade  ja’  e’  doktier  potata  i   den  ena  nafven  a   e’  liten  potata  i   den  an’re  nafven. 
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va’  ett  rent  elande  derhemma  for  en  tvi’l  tre  ir  se’n,  da  Stina-Lisa  hade 

den  forskrackeli'e  tannavarken.  Pinades  gjorde  hon  grufveli’t,  da  a’  sakert. 

Men  hva’  tror  I   ja’  gjorde  da?  Allting  va’  i   olag  it’na,  a   ho’  bara  pistog,  att  ja’ 

va’  otjanlier  te  a   bo  i   lag  ma’na.  Da  gjor’e  me  moe  ondt  om’na,  men  da  va  i   alia 

fall  da  sannaste  hon  kunne  sa’,  for  ja  kan  inte  neka  te,  att  inte  ja’  for  min  del 

tockte  presist  dasamma  hva’  henne  anbelanganes,  veil  sa. 

Vi  forsokte  allt  mojeli’t  forstir  se,  men  ingenting  hjalpte.  Te  en  borjan 

kopte  ja’  ett  helt  dosen  voltakors  i   hangde  pi’na  fram  a   bak,  sa  ho’  sa’  ut  actierat 

som  en  armeral.  Da  hjalpte  forstar  se  inte  ett  vetante  vars.  A   da  la’e  ja’  e’ 

bekhatta  pi  hufvet  a   halsen  pa’na,  for  bek  da  a’  just  da  som  drar,  som  I 

vet.  Ja’  tankte  da  sulle  dra  ondska  ur  krummelunsen  pa’na.  Men  all  illakhet  som 

beket  drog  opp,  sa  vande  den  se  mot  me.  Da  va  inte  sa  lite’  uti’  den  vara,  kan 
I   begripa,  for  skinnet  geek  s6nner  a   hirtesta  lossna  ma  rotterna  a   ofverallt,  der 

beket  hade  legat  pi,  sig  ho’  ut  som  om  ho’  hade  haft  skoskaf 

Si  hade  ja’  ingenting  aent  a   ta’  te  in  ja’  borja  pi  te  i   trolla  da  lella  ja’ 

begrep  a   vesste.  Ja’  brande  k   krut  unner  nasa  pa’na  a   stopte  bly  ofver  huf’vet 

p&’na.  Ja,  ja’  tradde  te  k   ma  en  rohet  jarntenn  emellan  tannerna  pa’na  k 

derte  laste  ja’  e’  bon  tre  ganger  baklanges.  Men  alltihop  da  darna  gjor’e  inte 
ett  kofarn. 

Jas kr  tankte  ja’,  d k   tkr  vi  val  ta  te  k   doktorera  ett  grannane  for  hva’  som 

anbelangar  betraEfenheta  ma  sjukdomar  hos  b k   folk  k   fa,  sa  a’  ja’  inte  si.  varst  bort- 

kommen,  si  att  ja’  smorde  ihop  lite  ampramosis  uti  rafister  i   hofvelstrack  i   orsten 

i   kademumma  i   fortisken.  Men  da  bekom’na  inte  ett  grinnane,  anbelanganes  v&rken, 

te  sa’anes,  for  ho’  bara  sputta’  i   fraste  i   ble’  allt  illaekare  i   illackare  mot  me. 

Si  si,  tankte  ja’,  har  a   ingenting  aent  i   gora  an  te  i   fi  tannarackarn  ut- 

dra’en,  si  ja’  la’e  i   vag  efter  Schvente  i   Skarselt 
han  kan  dra  ut  dom,  som  I 

vet,  om  de  te  i   ma  har  rotter  som  bena  pi  gamla  skomakarestolar  —   i   han  hangde 

redskapslida  pi  axla  i   si  ga’  vi  oss  i   vag  hem  te  mett  gnallspall,  den  stackarn. 

Men  si,  da  va  logn  te  i   fi  Stina-Lisa  te  i   gapa  si  pass,  si  han  kunne  fi 

in  hoftinga.  Ve  anra  tellf alien,  om  da  s’ulle  galla  te  i   stoppa  in  korf  i   palt  i 

hvettebullar  i   tocket,  ja’,  eller  te  i   lexa  pi  me  nienging,  nar  ja’  gjort’na  emot,  ja, 

di  har  ho  inga  dili’er  sprecka  i   trynet,  men  den  gingen  va’  da’  ogorli’t.  I   sa’  for- 4 
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stas  inte  inbilla  er,  att  Schvante  ble’  konfyser  for  en  tocken  baggatelj.  Na,  etl  langt 

stocke  derifra.  Han  smusslade  te  ene  i   pennasyl  a   se’n  gjor’e  han  nonna  abravinker 

at  me,  tess  ja’  kom  unnerfunn  ma  hans  kvecka  mening. 

Ja’  stalde  me  bakom  Stina-Lisa,  ja’,  for  te  a   halla  i   hufve’t  pa’na,  a   nar 

Schvente  va’  fari  ma  tanga,  sa  blinka  han  ett  slag  at  me’  a   ja’  rande  in  sylen  sa 
langer  han  va  lite  neranfor  roggen  pana.  Men  i   da  samma  skrek  Stina-Lisa  te  ett 

hojane  a   gapade,  sa  att  en  kunne  ha  kort  in  ma  ba’  hastar  k   vagn.  A   Schvente 

va’  inte  den,  som  forsinka  se  ma  tanga  inte,  for  inna  ja’  veste  or’et  a,  sa  hade  han 

tanna  ute,  a   da  geek  sa  behandi’t,  sa  hof  to  ma  se  tva  kamrater  i   samma  paschas. 

—   Da  va’  allt  svenske  klammen  i   da  taget,  sa’  Schvente  te  me. 

Stina-Lisa  schvemlade  forstar  se,  men  nar  ja’  hallt  ofver’na  ett  par  skoper 

vatten,  sa  kom  ho’  se  igen  k   sa’ : 

Da  va’  me  en  filling  te  a   ha  langa  rotter.  Ja’  tror  de  rackte  hallvags 
te  hasena  pa  me. 

—   Jojo,  da  va’  te  a   kanna,  nar  ho  ryckte  se  los,  totte  Schvente. 

velle  ho’  si  tanna,  men  da  sa’  Schvente,  att  da  s’ulle  ho’  inte  bry  se 

ma,  for  om  ho’  kom  te  a   titta  pa  abaket  sa  s’ulle  ho’  bli  ihjalskramder.  Da  va’ 

krafta  a   longsot  a   kolera  a   alia  mojeli’a  akommer  kring  rotterna  pa’na,  sa  han, 
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—   Da  a ’   da  inte  te 

otacka,  sa’  Stina-Lisa.  Da 
totte  ho. 

a   unra  pa,  att  da  ble’  ett  sa  forgrommadt  h&lefter 

a’  rakt  som  e’  jorparnagrop  i   munnen  pa  me, 

S k   nar  ja’  langa  fram  pungen  a   s’ulle  fraja,  hva’  ja  va’  skoldi’  Schvente, 

sa  drog  han  te  ma  en  tolfskelling.  Da  va’  hans  pris  e’  gang  for  alia,  sa’  han,  a 

da  kan  en  da  inte  saja  a’  hutfullt,  sarskelt  nar  en  tanker  pa,  att  han  snodde  at  tva 
stycken  alldeles  gratis. 
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Nar  j^aseb  acinar  ne  s^ulle  plantera  sill. 

var  en  gang  en  basebackare,  som  s’ulle  fara  te  skogen.  Och  det  var  sa 
kallt  denderninge  marnen,  sa  han  ble  rakt  valen  om  nafvarne,  kan  veta,  sa 

han  va’  tvongen  te  a   stoppa  dom  i   trojelommorne.  Och  sa  la’  han  tommen  ofver 

nacken.  Men  nar  det  hade  vatt  en  tjyng,  sa  ble’  koa  le’a  ve  sin  verld  och  barja’ 

pa  te  a   besa.  Och  de  ryckte  te,  sa  hu’et  for  a’  basebackarn. 

Lite’  efter  sa  kommer  drangen  foran’es,  for  han  s’ulle  te  skogen  han  ma. 

Men  nar  han  feck  se  husbond  legga  der  utan  hu’e,  s S   unrade  han,  hur  det  hade 

gatt  te,  men  hur  han  letade,  s S   kunne  han  inte  hetta  hu’et.  Ja,  da  tankte  han  te 

slut.  Kanske  husbond  inte  hade  noet  hu’e  ma  se,  nar  han  for  te  skogen  i   da’. 

Och  som  han  inte  kunne  bli  slu’er  pa  det,  sa  var  han  tvongen  te  a   fara  hem  a   fraja, 

hur  detderninga  kunne  va’  fatt.  Och  den  forsta  han  motte,  nar  han  kom  hem,  sa V 

va’  da  pi’a. 

—   Hor  du  Stina,  sa’  du,  om  far  hade  no’et  hu’e  ma  se,  nar  han  for  te 

skogen  i   da’?  —   Nej,  det  vete  jadan,  det  titta  ja’  inte  efter,  sa’  ho.  —   Sa  frajte 

han  de  an’re.  Han  frajte  matmora.  Nej  da,  ho  hade  inte  beske  om  noenting.  Men 

sa  var  der  en  liten  grabba  med  gry  i   och  ho  sa’e:  Jo  da,  sa’e  ho,  det  hade  han 

vesst  det,  sa’e  ho,  for  han  dste  teminstingen  i   se  en  farli’a  hop  k&l,  innan  han  ga’ 
se  hemmifra. 

Ja,  da  var  det  ingenting  aent  a   gora  an  ge  se  a’  te  skogen  igen  a   leta  efter 

hu’et.  Och  nar  det  hade  vatt  en  stund,  sa  hitta  han’et. 

Och  sa  blef  det  begrafning  pa  basebackarn,  och  hele  byen  ble’  bu’en.  Och 

de  satt  der  pa  gillet  a   pratade.  Och  der  var  en  dokti’t  klofti’er  kar  —   Masse  i   Mala- 

skog  —   honom  kanner  I   la  for  resten  allihop?  Han  kom  te  a   tala  om,  hur  dyr 

sella  blir  i   langden.  Nar  det  da  hade  vatt  en  tjyng,  sa  sa’e  Masse: 

—   Hor  i   gott  folk,  sa’e  han,  vet  I   hva’,  sa’e  han? 

—   Nej,  hur  s’ulle  vi  det  kunna  veta?  sa’e  de. 

—   Jo’,  sa’  Masse,  veil  I   som  ja’,  sa  sa’  vi  sjalfve  ta  a   skaffa  oss  var  sell. 

Ja,  det  totte  basebackarne  inte  va’  sa  galet,  men  si,  hur  det  sulle  kunna  ga i 

te,  se  det  vesste  de  da  rakt  inte. 

—   Jo,  sa’e  Masse.  I   vet,  att  vi  ha  vart  stora  byakarr.  Och  om  vi  nu  to’e 

ut§,  den  sell,  som  vi  har  kopt  k   la’e  i   karret,  sa  kunne  vi  om  tva  Sr  ha  vSrt  eget 
sellafeske,  totte  Masse. 
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Ja,  det  var  ett  betydligt  or’,  det,  totte  basebackarne,  sa  nar  de  kom  hem, 

sa  to’  de  k   skut  ihop  7   tonner  sell  a   kasta  i   karret.  Och  sa  geek  de  a   vantade 

sina  tv£.  Sr  pa  att  sella  s’ulle  vaxa  te  a   sen  samlades  de  och  s’ulle  dra’  not  efter’na. 

Men  de  feck  inte  tag  i   aent  an  sellahu’er  a   sellaromper  —   inte  e’  endaste  sell.  Te 

—   Har  I   sett  pS  den  le’e,  sa’  Masse?  I   sa’  fa  se,  att 
slut  s k   feck  de  fatt  i   en  al.  — 

det  ar  denna  har  alarackarn,  som  har  atit  opp  sella  for  oss.  For  hvecken  s’ulle 

det  ella  va’? Ja,  hvecken  s’ulle  det  ella  va’?  totte  de  an’re  ma. Och  alen  var 

redi  t   feter.  Och  de  borjade  pa  te  k   glo  sa  illt  pa  en  al.  Sa  nar  det  hade  vatt  en 

tjyng,  sa  sa’e  Masse : 

—   Hor  I   g5tt  folk,  sa’e  han,  honom  fa  vi  lof  a   straffa  te  lifvet  pa  ett  satt, 

sa  han  kommer  ihdj’et  i   all  sin  ti’,  den  matbuken. 

Ja,  det  var  de  med  om  allihop,  men  si  da  blef  det  frajan  om  hvilket  dods- 

satt,  som  sulle  va  det  varsta,  kan  veta.  Nar  det  da  hade  vatt  en  tjyng,  sa  sa’e  Masse: 

—   Hor  I   gott  folk,  sa’e  han,  vet  I   hva’,  sa’e  han? 

—   Nej,  hur  s’ulle  vi  det  kunna  veta? 

—   Jo,  sa’e  Masse,  ja’  har  hort  sa’as  noen  gang  i   min  ongdom,  att  ingen 

do’  s’ulle  va’  varre  an  te  a   sankas  lefvan’e  i   sjon,  sa  veil  I   som  ja’,  sa  domer  vi 
alen  te  da? 

—   Ja,  da  a   lagom  at’en. 
rackarn,  totte  de. 

Det  ar  inte  mer  an  hva’  han  arligt  fbrtjant,  den 
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Och  nu  feck  de  sa  bradt  som  en  katt,  som  har  tvi  tallrikar  a   slecka.  Och 

det  bar  i   vag  ma  dom  ner  te  sjoen  ma  klen.  Men  nar  han  kom  i   vattnet,  sa  barja’ 

han  pa  te  a   krombogta  se,  s k   de  gjor’e  basebackarne  rekti’t  ondt  om’en.  Och  en 
uta  dom  holl  pa  te  a   kasta  se  i   sjoen  efter  alen  igen.  Men  sa  t5tte  de  da  la,  att 

de  en  gang  hade  domt  honom  te  do’en,  sa  det  kunde  inte  hjalpas.  Och  nar  han 

da  slingrade  a’  som  langst  utat,  sa  sa’e  Masse: 

sa’e  han,  det  kan  en  la  veta,  sa’e  han,  att  do’en  inte  a’  sa  farli’t 

latt  a   paga,  sa’e  han. 

Aja, 

Och  det  var  de  med  om  allihop. 
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et  I   hva’  elektris 

a’
 

for  nat?  Jo,  ja’  laste  nulien  i   ena  tidning,  att  om  en 

struker  en  katt  ofver  roggen,  sa  blir  det  elektris,  stod  det.  Nar  ja’  kom 

hem,  s&  sa’e  ja’  te  pojken  min,  Anners:  »Hor  du  Anners,  sa’e  ja’,  du  lar  allt  hit 

ma  katten  du,  sa’e  ja’,  for  har  s’a  bli  elektris,  sa’e  ja’.»  Ja,  pojken,  han  kom  ma 

kattaraekarn,  han.  Och  ja’  te  a   skubba  a   gno,  det  varsta  ja’  radde,  men  det  var 

;   ♦ 

logn,  att  der  blef  no’en  elektris.  Da  kasta’  ja’  k   me  rocken  a   forskinnet  a   spande 

katten  emella’  bena  a   te  a   skubba  a   gno,  sa  lotampa  a   skinnflanka  rak  om’en,  men 

det  var  logn,  der  ble’  ingen  elektris.  Ja,  sena  har  ja’  last  i   ena  tidning,  att  det  s’a 

va’  &ngmaskin  te,  men  det  far  ja’  da  sa’  for  min  del,  att  skam  s’ulle  la  va’  katt  da 

lall,  om  en  s’a  strukas  ma  angmaskin,  for  nog  i   helsingland  gnodde  ja’  honom  te- 

rackeli’t,  det  vet  ja’  det. 



56 

o g   tocker  vi,  att  vi  har’et  farli’t  usselt  i   vara  hafradasabojder,  men  det  s’a  ja 

sa’  er,  att  det  ar  bara  ett  inte  emot,  hur  de  har’et  i   Malmback.  —   Jo,  ja’  har 

en  schvager  ja’,  som Oggestorp.  Och  siste  gangen  ja’  var  nere  te  Jonseping 

ma  barkalasset,  sa  var  det  ja’,  som  helsade  pa  svager  min,  kan  veta.  Och  han  kunne 

tala  om  for  me  han,  hur  dant  de  har’et  i   Malmback. 

—   Jo,  sa’e  han,  se  s k   derninga  ve  julati’en  sa  slor  socknabonnerna  se  ihop 

a   koper  en  fjar’ing  sell.  Och  den  byter  de  se  emellan.  Se’n,  nar  de  s’a  te  a   ata 

uta’na,  sa  tar  de  a   hanger  opp  e’  sell  i   taket,  a   sa  tr’ar  de  hafrakaka  pa  tummen 
a   daskar  te  sella,  sa  det  fastnar  ett  litet  grannane  pa  kaka,  och  sa  ater  de. 

Pa  hosten,  nar  de  har  slaktat  fara,  sa  gor  de  korf sa’na  der  pettlingar 

te  sa  anes —   och  den  derninga  korfven  ar  s&  smaler  som  tvennatra.  Och  honom 

harfvar  de  opp  pa  en  harfvel,  som  de  har  pa  vinden.  Och  se’n,  nar  de  s’a  te  a   ata 

uta’  korfven,  sa  harfvar  de  a’  harfveln  igen.  Och  det  g&r  at  jamt  ett  knapp  i   m&let, 

sa’e  schvager  min. 

Ja,  det  var  monna  stollaforer,  han  pratade  om  for  me,  men  ja’  tror  inte,  ja’ 

a’  go’  te  a   hoga  dom  nu. 

Jo,  det  var  sannt.  Han  sa’e  da,  att  nonna  stora  djur,  det  har  di  all’ri  sitt  i 
Malmback.  Men  sa  var  der  en  gang  en  namdamann,  som  hade  en  ovanligt  stor  gris. 

Ja,  han  var  sa  stor  den  der  grisen,  sa  hela  sockna  feck  lof  a   komma  dit  a   blia  pa 

honom.  Men  sa  en  vacker  da’  hade  grisen  forsvunnit  for  namdamannen.  Och  de  ut 
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te  a   leta  det  mesta,  de  orkade.  Men  det  var  ljuj,  att  de  kunne  fa  tag  i   grisen.  Da 

bo’ade  namdamannen  opp  hela  sockna  te  a   ut  k   leta  efter  grisen.  Men  sa  pa  tredje 

eller  fjar’e  da’en,  sa  kom  piga  te  a   titta  bakom  svinhusdorra.  Der  sto’  en  trasko 
och  i   den  hade  grisen  trellat  ner;  han  var  inte  storre  kan  veta.  Ja,  namdamannen 

han  ble’  dk  sa  gla’er,  sa  han  bjo’  hela  sockna  p§,  gastabd’.  Och  det  var  sa  rart,  sa 
det  rackte  anna  mellan  jul  och  Jonseping. 

Men  det  varsta  ut&’  allt  s&  ar  det,  nar  de  s’a  te  a   ata  flask,  f6r  d^  bar  de 

se  te,  som  om  de  inte  vore  veti’a.  Da  far  hvar  och  en  sin  flaskasjoling.  Och  den 
binner  de  en  simme  i.  Och  sa  schvaljer  de  flaskabiten  och  s&  drar  de  opp  honom 

igen.  Och  det  halier  de  pa  ma,  tess  de  blir  matta,  sa'e  schvager  min. 
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Den  cirlige  oclj  Ipclige  betjanten. 

var  en  g&ng  en  harrakar,  som  aldrig  kunde  lata  bli  a   sl&  pa  stort.  Och  fast 

det  hade  gatt  alldeles  ut  se’  for  honom,  sa  satt  kaxen  i   honom  i   alia  fulla  fall. 
Fast  han  knappast  hade  en  smula  i   huset,  sa  geek  han  anda  a   skrot  ofver,  att  han 

aldrig  hade  mindre  an  tre  ratter  mat  pa  bordet.  Oeh  det  kan  ja’  d&  halla  med  honom 

om,  for  nar  ja’  var  dar  harom  sistens,  sa  hade  han  da  fat  och  sked  och  vassvalling, 
det  s&g  jag  da,  men  n&gonting  annat  sag  jag  inte  te. 

Och,  denderninge  harren,  han  bara  geek  der  k   ackade  se  a   ojade  se,  for  att 

han  aldrig  kunde  fa  en  riktigt  arlig  och  lydig  betjant.  Men  s k   feck  han  en  g&ng  en, 

som  var  bade  arlig  och  lydig,  som  I   ska’  f k   hora. 
Jo,  si  det  var  p&  det  viset,  att  det  kom  frammande  till  harrakarn,  a   d k   sa 

han  te  betjanten : 

—   Ta’  hit  en  salvet! 

—   Det  fins  har  ingen,  sa’  betjanten,  for  han  var  sa  gonoma  arli’er  s k. 

D&  tog  harren  betjanten  med  sej  ut  i   farsta’  och  s k   sa’  han  till  honom: 

—   Din  dumbom  der,  du  kunde  la  begripa,  att  du  s'ulle  sagt,  att  han  ligger 
i   tvatten. 
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—   Jasa;  ja,  nasta  gang  s’a  ja’  saja  sa,  sa’  betjanten. 

Om  en  tjyng  sa  sa’e  harren: 
—   Satt  fram  osten! 

—   Osten?  Han  ligger  i   tvatten,  sa’e  betjanten,  for  han  va’  sa  gonoma  lydi’er  s&. 

—   Din  forhardade  stolle,  kan  du  inte  begripa,  att  du  s’ulle  ha  sagt,  att  den 
har  r&ttorna  atit  opp. 

—   Jovisst  jo.  Ja,  det  s’a  ja’  allt  komma  ihag  till  harnast. 
Sa  ratt  hvad  det  var,  sa  ropade  harren  te  betjanten: 

—   Hit  med  en  potell  vin! 

—   Den  har  rattorna  atit  opp,  sa’  betjanten,  for  han  var  sa  gonoma  arli’er 

och  lydi’er  s&. 

Men  nu  ble’  harren  sa  ilia  befangder,  sa  han  tick  ut  sin  betjant  for  tredje 

gangen,  och  der  gaf  han  honom  en  torfvare,  sa  han  holl  pa  a   sta  pa  hufve’,  och 
sa  sa’  han: 

A’  du  sa  ilia  dummer,  din  forjordade  drummel,  sa  att  du  inte  kan  begripa, 

att  du  s’ulle  ha  sagt  s§,  har:  den  korkade  ja’  sa  den  sprack,  din  drummel! 

—   Jasa,  orschakta,  det  s’a  ja’  nog  komma  ih&g  till  harnast,  sa’  betjanten. 

Och  nog  hade  harren  god  lust  allti’  te  a   befalla  fram  mer,  som  inte  fans 
der  i   huset,  men  han  var  sa  ilia  radder,  for  att  hans  betjant,  som  var  sa  gonoma 

arli’er  och  lydi’er,  s’ulle  forjumpa  se  igen,  s&  han  sa’  te  honom: 

—   Saj  till  min  hushallerska,  att  hon  kommer  in,  sa’  han. 

—   Den  korkade  ja’,  sa  den  sprack,  din  drummel,  sa’  betjanten,  for  han  var 

sa  gonoma  arli’er  sa,  a   lydi’er  ville  han  va’  me,  kan  veta. 

Men  efter  den  da’n,  sa  ha’  harrakarn  bedt  var  harre  bevara  se  for  beljanter, 
som  var  sa  gdnoma  arliga  och  lydiga. 
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Kart  som  fyoll  kongen  ma  potater. 

om  I   kanske  hort  talas  om  sa  va’  kongen  nere  a   halsade  p&  landshofdingens 

haromsistens.  Och  da  rakte  ja’  liksom  te  a   bli  bekanter  med  Konglia  Majestat 
ve  det  derninga  tillfallet. 

Si  ja’  a’  for  resten  s k   hemmavan  hos  landshofdingens,  s k   nar  ja’  kommer 

ackurat  som  ja’  vore  hemma  der,  och  det  ar  darfor  s’a  ja’  sa’  er,  att 
Vi  •   ) dit,  sa  a   ja 

ja’  anna  se’n  han  kom  hit  ner,  har  hallet  honom  ma  atepotater. 

Ja’  traffade  la  inte  kongen  sjalfver,  nar  han  va’  dernere,  for  ja’  va’  forstas 

inte  i   sta’n  da,  men  landshofdingens  betjant  har  talt  om  hvart  evi’a  ord  forme;  han 

har  la  bast  re’ a   pa’et,  for  han  satt  ju  ve  samma  bord. 

Jo,  som  sagdt,  kongen  va’  der,  k   da  fragte  landshofdingen,  ess  han  inte 

kunde  fa  bju’  pa  lite’  medda.  Jo  tack,  sa’  kongen.  Och  just  som  de  va’  i   fare  ma 

a   s’ulle  lasa  te  maten,  sa  feck  kongen  se  potatefatet.  Och  han  slo’  landshofdingen 

pa  axla  a   sa’e: 
—   Hor  du,  hva  katsingen  har  du  fatt  de  harninge  potaterna  ifra? 

—   Joo,  schvara’  den  anre,  dom  har  ja’  kopt  uta  fjardingsmans  Andrias  i 

Hultet.  Han  har  hallit  me  ma  potater,  alltse’n  ja'  kom  hit.  De  kallar  honom 

fjardingsmans  Andrias,  for  far  hans  va’  fjardingsman,  annars  heter  han  An- 
drias  Olsson. 

—   Andrias  Olsson  i   Hultet,  sa'  kongen  da,  lat  me  si,  det  m&tte  va’  samme 

kar,  som  har  ett  mal  ligga’ne  oppe  hos  me.  Kara  hjartans,  honom  kanner  ja’  moe 

val.  All ’ ri  kunne  ja’  la  tro,  nar  ja’  kurga  igonom  hans  doklamenter,  att  han  hade 

s&  go’a  potater. 
Men  tank  er  tocken  kar  i   alia  fall  te  a   ha  gott  minne!  Bara  han  feck  hora 

mett  namn,  sa  kom  han  ihoj  mett  mal.  Si  ja’  ble  stamder  for  ett  par  ar  sen  uta’ 
Jonte  i   Ferberg  for  en  affard 

ja,  det  angar  er  for  resten  inte,  hva’  det  va’  for  en 

affard.  Men  ja’  forlorte  ve  ba’  haradsratten  och  i   hofratten.  Sa  geek  ja’  te  kongs, 

a   ja  tankte  som  s k:  det  s’a  la  fennas  noen  smula  reson  hos  honom  te  minstingens, 

nar  de  anre  abbekaterna  inte  forst&r  se  pa  hva’  lag  a   ratt  a’.  Men  all’ri  kunne  ja’ 

la  tro,  att  ja’  s’ulle  Ik  sa  moe  ma  kongen  a   gora. 



Jo,  som  sagdt  va’,  kongen  han  slo’  se  ner  ve  potatefatet  a   satte  i   se 

hvar  eveli  e,  &   han  to’  inte  sa  moe  som  en  brobit  te,  han  bara  strok  lite  smor 

>   ’ 

pa  dom. 

—   Vet  du,  sa’e  han  sa  te  landshofdingen,  om  ja’  bjo’e  mett  roaste  gull,  sa 

a’  inte  ja’  go’  te  a   fa  e   skappa  tockna  potater  i   Stockholm,  sa’e  han. 

—   Ja,  sa  tar  fjardingsmans  Andrias  tre  daler  mer  pa  tunna  an  aent  folk,  sa’ 
landshofdingen. 

de  ta  me  tjufven  var  ma,  totte  kongen.  Och  halsa  nu  fjar- 

dingsmans Andrias  fra’  me,  sa’  han  sen,  att  han  sa  fort  se  gora  later  tar  &   skeckar 

opp  en  tva’l  tre  tonner  te  me  te  Stockholm,  sa’  han.  Dom  s’a  ja’  ha  te  venter- 

potater  te  me  a   drottninga,  sa’  han.  De  anre  far  ata  uta  dom  vi  har  nu,  men  du 

Ja,  de  a’ 

kan  sa  honom,  att  nar  de  har  trutet,  sa  kan  han  fa  leverantera  atepotater  te  oss 

allihop,  om  han  inte  blir  for  dyr  pa  varan  forstas.  Och  halsa’ n   a   sag  for  resten, 

att  ja’  skrifver  hvarken  pa  eller  skeckar  tebaka  hans  doklamenter,  forran  ja’  fatt 

potaterna  ifra’  honom. 

Det  va’  la  klart  som  korfvaspa,  att  ja’  inte  lat  sa’  me  detdera  tva  ganger 

inte.  Sa  ja’  hade  k£ringa  mi’  te  a   sy  sex  stoeken  sping-spangane  nya  posar  —   det 

s’ulle  gk  e’  halftunna  i   hvar och  ja’  oste  i   tre  tunner  a   la’e  anda  en  bra  dask 

ofver  i   hvar  pose  —   det  gor  la  allti ’   godt  i   nora  rynka,  tankte  ja’  — *   a   ofverst  i 

de  ena  posen  la’e  ja’  in  nonna  ra’er  skreftali’t  a   i   dom  sa’e  ja’  Kongli  Majestat, 
att  det  vesst  inte  braskade  ma  betalninga,  eftersom  vi  anda  hade  anra  affarder  oss 

emellan.  Men  si  posarne  de  a’,  som  Kongli  Majestat  sir,  nya,  a   mor  a’  sa  radder, 
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att  de  s’a  bli  ihopblannade  ma  hans  egna,  sa  det  ar  bast,  att  han  tar  a   skickar  hem 

dom  ma  detsamma,  skref  ja’. 

Det  har  la  g&tt  ett  bete,  sen  ja’  skecka’  i   vag  potatera,  men  han  har  la 

moe  a   tanka  pa,  forstiis.  I   alia  fall  s’a  han  la  inte  kunna  lata  bli  a   tanka  pa 

mett  mal  hvarevi’e  gang,  han  far  ogena  pa  potatefatet,  sa  nog  kommer  han 

att  klarera  papperna  at  me  allti’.  Och  da  sa’  Jonte  i   Ferberg  k   hans  abbekater 

fa  si,  hva’  det  veil 
atepotater. 

•• ) 

sa 
a   processa  ma  en,  som  halier  Konglig  Maiestat  ma 



Jnnehallsforteckning: 'Oisor. 

Sid. 

1.  Du  Lillkyrka  socken               4 

2.  Det  var  en  sSndagsmorgon  jag  kl&dde  uppa  mej            6 

3.  I   ongdomens  blomma          8 

4.  E’  visa  vill  jag  sjonga     10 
5.  Den  motstrSfvige  brudgutnmen      12 

6.  Jag  gick  mej  ut  en  sommardag     14 

7.  Bevaringsvisa  fran  Josseb&rad        16 

8.  Sju  &r  de  var  forgangna              18 

9.  Batsman  Blomberg                     20 

10.  I   Sm&land  dar  S’  da  s&  gutt,  gutt,  gutt....             22 * 

11.  Du  bl&nande  himmel  ocb  du  brusande  flo  l         24 

12.  Bevaringsvisa  fr&n  Vestmanland         26 
/ 

< 

13.  Goddag  du  svenska  flicka                  28 

14.  Si  godafton  ocb  godkviili         '30 

1

6

.

 

 

Med  vata  ogon  ser  jag  
 

*  
 
 

 

  32 

16.  O,  du  stolte  ungsjoman                34 
v.  ..... 

17.  Jungfru  Considonia            36 

18.  I   lunden  grona                  38 

19.  Rosendal                      40 

20.  Alundavisan                         42 

&erctttelser. 

1.  Ringningen          47 

,   2.  Nftr  Stina-Lisa  bade  tandvark       *     49 

3.  Nar  Baseb&ckarne  skulle  plantera  sill      62 

4.  Elektris          66 

6.  Hur  usselt  de  har’et  i   Malmbaek            66 

6.  Den  arlige  ocb  lydige  betjanten      68 

7.  Han  som  boll  kongen  ma  potater           60 


